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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FURNES VEST PLAN ID 

2015004 

 

 
Siste behandling i PNM komiteen dato:  

 
Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte dato:  

Under K. Sak nummer:  
 
 
 

formannskapssekretær 
 

 
 

PLANBESTEMMELSER 
 

 
§1 GENERELT 

 
1.1 Formål 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 19 boligtomter med maksimalt 39 boenheter med tilhørende 

veiadkomster, i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 
1.2 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med ID 2015004. Planen omfatter helt eller delvis 

eiendommene gnr. 76 bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379. Området grenser mot eiendommene gnr. 76, bnr. 3, 8, 

24, 59, 123, 131, 168, 169, 187, 200, 236, 237, 341, 366 og 367. 

 
1.3 Planområdets arealformål 
Området reguleres til følgende formål, jfr. plan‐ og bygningsloven §§ 12‐5 og 12‐6: 

 
§12‐5. Nr. 1 ‐ Bebyggelse og anlegg 

 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1‐5 

 Konsentrert småhusbebyggelse BKS1‐5 

 Lekeplass f_BLK 1‐4 

 Uteoppholdsareal f_BUT 1‐2  
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 Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 

 Naustområde BUN 
 
§12‐5. Nr. 2 ‐ Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg SKV 1‐3 

 Fortau o_SF 

 Annen veigrunn – tekniske anlegg SVT1‐12 
 
§ 12‐6. Hensynssoner 

 Frisikt 

 Ras‐ og skredfare 
 

§ 2 FELLES BESTEMMELSER 
 
§ 2.1 Utomhusanlegg 

Utomhusanlegget skal gis god utforming med god arkitektonisk kvalitet. 

 

§ 2.2 Universell utforming 

For atkomst gjelder krav til universell utforming fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK).  

 

§ 2.3 Avfallshåndtering 

Avfallshåndtering skal integreres i bebyggelsen innen planområdet. Dette skal vises i utomhusplanen. 

§ 2.4 Avkjørsler 

Avkjørsler fra Furnesveien til tomtene er markert med piler på plankartet. Mindre justeringer av 
plassering kan avklares i rammesøknad. 
 
§ 2.5 Byggegrense 
 
Der byggegrensen ikke fremgår i plankartet, er den sammenfallende med formålsgrensen. For øvrig gjelder Plan og 
bygningslovens bestemmelser i forhold til minimumsavstand til naboeiendom, med mindre annen privatrettslig 
avtale foreligger. 

 

§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

§ 3.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1‐5 

 

Her tillates det etablering av eneboliger i 2 etasjer. For BFS1 og BFS4 kan det etableres tomannsboliger med 
opp til 2 etasjer. Innenfor området skal det tilrettelegges for uteoppholdsareal på 35 m2 pr boenhet. 
 
§ 3.1.1 Fasader og utforming 

Plassering av boliger skal tilpasses omgivelsene og terrenget lokalt. Bebyggelsen skal primært legges 

slik at største lengde følger koteretningen og gavlfasade skal som hovedregel ikke eksponeres mot 

fjorden. 
 

Bygningene kan utføres med flatt tak, pulttak eller ha saltak med minimum 18 grader takvinkel. 
 

Ny bebyggelse skal oppføres i forhold til regulert byggegrense. Dette gjelder også for nybygg dersom 

eksisterende bygning blir totalskadd. 

 

§ 3.1.2 Garasje 
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Frittstående garasje på boligeiendommen kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje.  

Garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 60 m2 og skal tilpasses bolighuset. 
 

§ 3.1.3 Byggehøyder 
 

Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,5 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks gesimshøyde 8 m målt fra gjennomsnittlig 
terreng. Høyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal maks være 5,6 m, målt fra 
gjennomsnittlig terreng.  

  
 

§ 3.1.4 Utnyttelsesgrad 

Maksimal utnytting er 25-30% BYA for hver tomt. Her inngår parkering. Alle 

bygninger på tomten inngår i beregningen. 

 

§ 3.1.5 Parkering 

Parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuell bygning enten som garasje eller åpen 

parkeringsplass.  
 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 
Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 0 
 
 

§ 3.2 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1‐5 
 

Her tillates det etablering av eneboliger, tomannsboliger, kjedet tremannsboliger eller firemannsboliger. 
Bygninger kan etableres med opp til 2 etasjer. Innenfor området skal det tilrettelegges for uteoppholdsareal 
på 35 m2 pr boenhet. 

 
Område Maks antall boenheter 

BKS1 4 

BKS2 8 

BKS3 3 

BKS4 8 

BKS5 4 

 
 

§ 3.2.1 Fasader og utforming 

Plassering av boliger skal tilpasses omgivelsene og terrenget lokalt. Bebyggelsen skal primært 

legges slik at største lengde følger koteretningen og gavlfasade skal som hovedregel ikke eksponeres 

mot fjorden. 
 

Bygningene kan utføres med flatt tak, pulttak eller ha saltak med minimum 18 grader takvinkel. 

Ny bebyggelse skal oppføres i forhold til regulert byggegrense. Dette gjelder også for nybygg dersom 

eksisterende bygning blir totalskadd. 
 

 

§ 3.2.2 Garasje 

Frittstående garasje på boligeiendommen kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje.  

Enebolig: garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 60 m2 og skal tilpasses bolighuset. 

Tomannsbolig/tremannsbolig/firemannsbolig: det kan settes opp garasjerekke på maksimalt 140 m2. 

 
§ 3.2.3 Byggehøyder 
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Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,5 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks gesimshøyde 8 m målt fra gjennomsnittlig 
terreng. Høyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal maks være 5,6 m, målt fra 
gjennomsnittlig terreng.  

 
§ 3.2.4 Utnyttelsesgrad 

Maks utnytting er 35 % BYA for hver tomt. Her inngår bakkeparkering. Alle bygninger på tomten inngår 

i beregningen. 

 
§ 3.2.5 Parkering 

Parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuell bygning enten som garasje eller åpen 

parkeringsplass. 

 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 

Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 1 

 

 
§ 3.3 Lekeplass f_BLK 1‐4 

Lekeplassene skal betjene de tilliggende boligene. 

På lekeplassene kan det settes opp lekeapparater. Lekearealene tillates ikke inngjerdet bortsett fra 

nødvendig sikring mot trafikkarealer. 

 
§ 3.4 Uteoppholdsareal f_BUT 1‐2 

Uteoppholdsarealene er felles for boligområdene. Uteoppholdsarealer tillates ikke inngjerdet. På 

områdene skal det drives skjøtsel av vegetasjonen. 

 
§ 3.5 Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 

Eksisterende pumpestasjon. Bygning for tekniske anlegg kan settes opp. Bygningen skal tilpasses 

omgivelsene og terrenget lokalt i utforming og materialbruk. Arealene skal såes/plantes til. 

 

§ 3.6 Naust BUN 

Området er avsatt til eksisterende naust. Maks mønehøyde er 4,5 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 
Maksimal tillatt BYA = 40 m2. Maksimal bredde: 5 m regnet fra utvendig kledning. Det tillates vindu. 
Takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader. 

 
 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
§ 4.1 Kjøreveg SKV1‐4 

o_SKV 1 omfatter eksisterende vei (Furnesveien). Veiene skal opparbeides med de mål som er angitt på 

plankartet 

f_SKV2 og f_SKV3 er privat felles adkomstveier syd for Furnesveien og betjener frittliggende- og 

konsentrert småhusbebyggelse. Veiene skal opparbeides med de mål som er angitt på plankartet. 

f_SKV4 (Åkervikveien) er privat felles adkomstvei syd for Furnesveien og betjener eksisterende og 

ny frittliggende småhusbebyggelse. Veien skal opparbeides med de mål som er angitt på 

plankartet. 
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§ 4.2 Fortau o_SF 

Fortauet går langs Furnesveien og skal opparbeides med de mål som er angitt på plankartet. 

 
§ 4.3 Annen veigrunn ‐ tekniske anlegg SVT1‐12 Arealene benyttes til fylling/grøft/skjæringer. Kan 

tilsåes/plantes til. 
 

 
§ 5 HENSYNSSONE 

 

§ 5.1 Frisikt 

Innen frisiktsonene kan det ikke oppsettes gjerde eller være vegetasjon høyere enn 50 cm. 
 

§ 5.2 Ras‐ og skredfare 

Innen området kan det ikke utføres terrenginngrep uten nærmere geoteknisk analyse i forhold til at det 

er registrert kvikkleire i området. 
 

 
§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§ 6.1 Utfyllende planer 

Ved søknad om rammetillatelse eller ved ettrinns søknad skal det legges ved utomhusplan som viser 

plassering av atkomst, bygninger, hovedinnganger, bil‐ og sykkelparkering, varelevering, avfallshåndtering 

og beplantning. Planen skal vise høydekoter og hvordan universell utforming er ivaretatt. 

Til rammesøknaden skal det foreligge dokumentasjon for mengde av radongass og evt. tiltak mot 

den. 

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det være dokumentert at grunnen har tilstrekkelig 

bæreevne. 

 

§ 6.2 Kommunaltekniske arbeider 

Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes 

kommunalteknisk kontor for godkjenning. Planene skal være godkjent før det gis byggetillatelse. 

 
Lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse eller ferdigattest gis. 

 
§ 6.3 Automatisk fredede kulturminner 

Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeidene, skal arbeidet 

stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. Lov om kulturminner § 8, 

2. ledd. 
 
§ 6.4 Ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse 
Før nye boliger innenfor BKS2, BKS3, BKS4  og BKS5 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 

- Atkomstvei f_SKV2, herunder snuhammer. 

- Felles lekeareal f_BLK2 
 
Før nye boliger innenfor BKS1 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 

- Felles lekeareal f_BLK1 
 

Før nye boliger innenfor BFS2 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 

- Atkomstvei f_SKV3, herunder snuhammer. 
 

Før nye boliger innenfor BFS5 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 

- Felles lekeareal f_BLK3 
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- f_SKVA4 skal være opparbeidet med bredde og struktur i henhold til plankartet. 
 


